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আমেরিকা এবং তাি অরিশপ্ত প্রেরিমেন্ট ট্রামেি 
অমেক ঘৃেয আপিামেি েমেয এক বীিৎি 
অপিামেি েমেয আেিা িাত পাি কমি রিলাে । 
(ইমেমেমেি) রকফাি রবমিারিত এবং শহীিত্ত 
আত্বামিি োতৃগমিেই হতযা কিা ঘুেন্ত রশশুমিি 
িমেি িাগ এখমো শুকােরে; আমিকরি রকফা 
আেযামেি েঞ্চােে হল শামেি বিকতেে 
আমদালমেি ৭ে রবছি পূরতেি িামত  আমলামপাি 
অিূমি আল-জােোহমত । 
প্রিখামে কু্রমিোি আমেরিকা আোমিি উপি 
জুরলমেি এক েতুে প্রট্রমজরে ততরি কমিমছ; 
আোমিি উোি (িাাঃ) এি েিরজমি শামেি 
রিবাত এবং রজহামিি োে রতে শত েুিুরিি 
উপি হতযাযজ্ঞ িারলমেমছ যামিি অমেমক রেহত 
হমেমছ এবং প্রকও আহত হমেমছ। ত্রুমশি বাহক, 
আমেরিকা,তামিি পূবে-পরিমেি িকল রেত্র এবং 
আিব ও িুিোমিযি িকল েুিতাি এমজন্টমিি 
পক্ষ প্রেমক এিা এক স্পস্ট ও িহজমবােয বাতো 
প্রয, 

“প্রহ েুিরলে! প্রতােিা অবশযই লাঞ্ছোি জীবে 
যাপে কিমব; আেিা প্রতাোমিি যত িেি আমছ 
িব রকছুি উপি লূিপাি িালামবা; রবরেেমে যামক 
ইচ্ছা িম্মারেত কিমবা  এবং প্রতাোমিি পরবত্র 
স্থাপোগুমলা ধ্বংি ও অপরবত্র কিমবা। 
আি যরি তা কিমত িাও তাহমল প্রতাোমিি 
িন্তােমিি  আেিা িুরেস্ট হবাি পূমবেই হতযা 
কিব; প্রতাোমিি রেহিামব োকা শাইখমিি অপি 
আেিা আঘাত হােমবা; প্রতাোমিি আমলেমিি 
আেিা কািাগামি প্রিমখ তামিি অপি রেযোতে 
িালামবা এবং পৃরেবীি েরতরি প্রকাোে যুদ্ধিত 
েুজারহরিেমিি আেিা হতযা কিমবা।”   
আোমিি পক্ষ প্রেমক আমেরিকা এবং রেত্রমিি 
তাই বলব যা েুজারহি শাইখ উিাো রবে লারিে 
(িাঃ) বমলরছমলে- 

“িকল েশংিাি োরলক আিাহি োমে শপে 
কমি বলরছ, ‘ো   আমেরিকা , ো  আমেরিকাে 
বিবািকািী প্রকাে বারিদা রেিাপমিি োকাি স্বপ্ন 
ও প্রিখমব ো যতরিে ো রফরলরস্থমেি বারিদািা 
তা প্রিখমত পামি এবং যতরিে ো েুহাম্মি 
িািািাহু আলাইরহ ওোিািাে-এি িুরে প্রেমক 
িকল কুফফাি বারহেীমক রবতারিত কিমত 
পারি।” 
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প্রকাে েকাি আমলািো ছািাই 
আমেরিকােমিি হতযা করুে! 
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আেিা ইিলামে োকা িাোিে েুিরলে রবমশষত 
যুবকমিি েরত আিও বলমত িাই যা আোমিি 
শহীি শাইখ উিাো (িাঃ) তামিি উমেশয 
বমলরছমলে- 

“আোমিি েবী (িা) যুবক ইবমে আব্বািমক 
(িাাঃ) বমলরছমলে- 

“প্রহ যুবক আরে প্রতাোমক রকছু রজরেি রশক্ষা 
রিরচ্ছ, 

আিাহ মক িুিরক্ষি িামখা তাহমল রতরে প্রতাোমক 
িুিক্ষা রিমবে; তামক রেিাপত্তা িাও তাহমল তুরে 
িবিেে প্রতাোি রবপমি তামক িােমে পামব। 
তুরে যরি কাউমক োক তাহমল আিাহ মক োক; 
এবং যরি তুরে কামিাও িাহাযয কােো কি 
তাহমল আিাহ ি িাহাযয কােো কি। এবং প্রজমে 
িামখা িেস্ত উম্মহত যরি একরত্রত হে প্রতাোমক 
িাহাযয কিাি জেয তাহমল তািা ততিুকুই িাহাযয 
কিমত পািমব যা আিাহ প্রতাোি জেয রেেোিে 
কমি প্রিমখমছে। আি িেস্ত উম্মত যরি প্রতাোি 
ক্ষরত কিমত িাে তাহমল তািা ততিুকুই কিমত 
পািমব যা ইরতেমেয আিাহ প্রতাোি জেয রেেোরিত 
কমি প্রিমখমছ। কলে উরিমে প্রেমে হমেমছ, কারল 
শুরকমে প্রগমছ।”” 

 

 
  

 

 

 


